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GİRİŞ

Yasin El K adı’nın adı ve hakkında D anıştay’ın verdiği iki karar Türk 
kamuoyunda daha çok İslami sermayenin siyasi iktidarla ilişkisi çerçevesinde 
anıldı ve haber konusu oldu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı 
Cüneyd Z apsu’nun El Kadı ile ticari ortaklığı ve başbakanın kamuoyundaki 
tartışmalar üzerine El Kadı’ya “kefil olduğunu” belirtmesi, El Kadı hakkında üç 
farklı hukuki düzlemde verilen kararların ortaya attığı hukuki sorunların Türk 
kamuoyunda tartışılmasını büyük oranda engelledi. Oysa Birleşmiş M illetler 
(BM) Güvenlik Konseyi kararlarının BM üyesi devletler tarafından uygulanması 
meselesinin yanısıra, Güvenlik Konseyi kararlarını esas alan tüzük ve kararlarla 
El K adfn ın  malvarlığının dondurulmasına karar veren Avrupa Birliği Bakanlar 
Konseyi’nin ve Türkiye’de D anıştay’ın aynı konu hakkmdaki Bakanlar Kurulu 
kararına ilişkin iki kararı pekçok önemli hukuki sorunu içinde barındırmaktadır. 
Özellikle BM düzeyindeki uluslararası hukuk ile AB hukuku ve AB organlarının 
kararları arasındaki gerilim, giderek karmaşıklaşan ve katmanları çeşitlenen 
farklı düzeylerdeki hukuk düzenlerinin ilişkilerinin hangi esaslara tabi olacağı 
sorununun etraflı biçimde tartışılmasını gerektirmektedir. Çünkü mesele farklı 
hukuki düzeylerdeki hukuk normlarının basitçe özel-genel norm ya da önceki- 
sonraki norm kuralı çerçevesinde çözümlenmesine indirgenemeyecek denli 
karmaşık bir nitelik arz etmektedir.

Bu çalışma BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadele ve barışın 
sağlanması amacı çerçevesinde 1998’den itibaren aldığı kararların üye devletler 
tarafından hangi araçlarla ve nasıl uygulanacağı sorusuna verilen yanıtlarla ilgili 
olarak ortaya çıkan hukuki tartışmaları, bu konudaki yargı kararları ışığında ele 
almaktadır. Bu çerçevede Türkiye’de Danıştay kararları, A B’de ise İlk Derece 
Mahkemesi (İDM) ile Avrupa Toplulukları Adalet D ivam ’mn (ATAD) El Kadı 
ile ilgili verilen, terörizmle mücadele tedbirlerinin konu edildiği kararlar ele 
alınacaktır. BM düzeyindeki uluslararası hukuk normları ile uluslararası 
kuruluşların ve ulus-devletlerin temel hak ve özgürlüklerin korunmasına ilişkin 
yükümlülüklerinden kaynaklanan olası çatışma noktaları ise, terörizmle 
mücadelede hukuk devleti ilkesinin korunması sorununu çalışmanın merkezine 
oturtmaktadır.

Avrupa düzeyindeki yargı kararlarında (İlk Derece M ahkemesi, ATAD ve 
Avrupa İnsan H aklan M ahkemesi/AİHM ) temel soru, bu mahkemelerin BM 
Güvenlik Konseyi kararlarının insan hakları standartlarına uyup uymadığının 
yargısal denetiminin yapılması yetkisine sahip olup olmadıkları ve eğer bu 
yetkinin varlığı kabul edilirse, bu denetimin sınırlarının ve kapsamının ne 
olacağı sorusunda düğümlenmektedir.



Grâinne de Burca A TAD’ın temyiz mercii sıfatıyla verdiği El Kadı ile 
ilgili kararının A B ’nin uluslararası hukukla ilişkisi açısından dönüm noktası 
niteliğinde olduğunu belirtirken, bu durumun M ahkcm e’nin geçmişte verdiği 
kararlarla açık bir çelişki arz ettiğini ileri sürm ektedir (BURCA, 2008: 4 )1. 
Bıırca’ya göre bu da şimdiye kadarki içtihatlarında (Dünya Ticarct Örgütü ile 
ilgili antlaşm alar hariç olmak üzere) uluslararası hukuk-AB hukuku ilişkisinde 
anayasalcı (constitutionalist) yaklaşımı benimseyen A TA D ’ın, çoğulcu 
(pluralist), yani AB hukukunun özerk, ayrı ve öncelikli bir hukuk düzeni 
oluşturduğu görüşüne doğru kaydığını gösterm ektedir ki, bu da pek çok açıdan 
sorunlu bir durum teşkil etm ektedir (krş. DE W ET, 2009: 284 vd.; BESSON, 
2009: 237 vd.).

I. Birleşmiş Milletler’in Terörle Mücadele Araçları

a) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Kararları

Birleşmiş M illetler Güvenlik Konseyi 15 Ekim 1999 tarihinde 1267/1999 
sayılı kararıyla terörü destekleyen Taliban’a ve Afganistan topraklarında 
Taliban’ın desteği ve yardımıyla terörist eylemci yetiştiren kamplar kuran 
Osama Bin Ladin’e karşı gerekli tedbirleri listelemiş ve alınacak tedbirleri 
somutlaştırmıştır. Kararın 2. paragrafında Osama Bin Ladin'in yargılanabileceği 
bir ülkeye teslim edilmesi talep edilmektedir. AB İlk Dcrece Mahkemesi (İDM), 
ATAD ve Danıştay’ın kararlarına konu olan tedbir ise 4. paragrafın b) bendinde 
yer almaktaydı. Buna göre üye devletler, doğrudan ya da dolaylı olarak 
Taliban’a ait olan para ve diğer malvarlıklarını dondurmak için gerekli tedbirleri 
almakla yükümlü kılınmışlardır.

Aynı kararın 6. maddesi uyarınca BMGK geçici içtüzüğünün 28. maddesi 
doğrultusunda bir “Yaptırımlar Komitesi” (Sanctions Committee) kurulmuştur. 
BMGK üyesi devletlerden oluşan bu Kom ite’nin görevi, 4. maddenin b) 
bendindenki tedbirlerin üye devletler tarafından yerine getirilmesini gözetmek, 
bu bentte sözü edilen maddi kaynakları tesbit etmek ve yine aynı bentte yer alan 
insani amaçlı istisnalar hakkında karar vermekti.

1 Burca örnek olarak şu kararları göstermektedir: Haegeman v Belgitim ( 1974), 
181/73, ECR 449; Kupferberg (1982), 104/81, ECR 3641 (AB hukuk düzeninde 
uluslararası antlaşmaların yeri hakkında); Anklagemyııdigheden v Poulsen and Diva 
Navigation (1992), C- 286/90, ECR 1-6019; Racke GmbH&Co. V Hauptzollamt Mainz 
(1998), C -162/96, ECR 1-3655 (AB hukukunda uluslararası teamül kurallarının yeri 
konusunda).
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BMGK 19 Aralık 2000 tarihli ve 1333/2000 sayılı kararıyla 1267/1999 
sayılı kararındaki tedbirleri somutlaştırmış ve geliştirmiştir. Buna göre, 
Yaptırımlar K om itesi’nin saptayarak bir listede ilan ettiği ve Osama bin Ladin’le 
ve El Kaide örgütüyle ilişki içinde olan kişi ya da kurumların malvarlıklarının 
dondurulması ve bin Ladin ve El K aide’nin bu malvarlıklarından 
yararlanmasının engellenmesi talep edilmektedir. Bunu sağlamak için 
K om ite’nin, üye devletlerin ve yerel örgütlerin yardımıyla sürekli güncellenen 
bir listede El Kaide ve bin Ladin’le ilişki içinde olan kişi ve örgütleri Güvenlik 
Konseyi’ne bildirmesi talep ediliyordu2.

BM GK’nin 1390/2002 kararının 3. maddesiyle tıpkı 1333/2000 kararının 
23. maddesinde olduğu gibi, malvarlıklarının dondurulması tedbirinin devam 
ettirileceği ve bu kararın on iki ay sonra tekrar gözden geçirileceği 
belirtilmektedir. Bu kararın bir özelliği de listeye alınmaları için BM GK’ye isim 
önerisinde bulunan devletlerin, gizli servislerinden edinilen bilgiler olsa bile 
bunu paylaşma yükümlülüğü getirilmiş olmasıdır. Böylcce hem isim önerip hem 
de bunun gerekçesini oluşturan bilgilerin saklanması uygulamasından 
vazgeçilmiş olmaktaydı. Ancak bu konudaki asıl düzeltme 1526/2004 nolu 
kararla yapılmıştır. 17. maddede, listeye isim öneren üye devletlerin bu isimle 
ilgili olası en çok bilgiyi K om ite’ye iletmeleri, El Kaide, Taliban ya da Osama 
bin Ladin’le ilgili olarak saptanan bağlantının açıklanması talep edilmektedir.

20 Aralık 2002 tarihli ve 1452/2002 sayılı BMGK kararı ise alınacak 
tedbirlerin uygulanmasını kolaylaştıran hükümleriyle bir dönüm noktası olarak 
nitelendirilebilir. Bu kararın 1. maddesinde önceki kararların uygulanmasında 
bir dizi istisnaya izin verilmektedir. Üye devletler, Yaptırım lar K om itesi’nin 
onayını almak koşuluyla insani nedenlerle malvarlıklarının dondurulması 
tedbirine istisna getirebilmektedirler.

1730/2006 ve 1735/2006 sayılı BMGK kararlarıyla ise hem listeye 
alınma, hem de adların listeden silinmesi konusunda iyileştirmeler yapılmıştır. 
İlk anılan kararla listeden silinme talebinde bulunma yetkisi, ilgili kişinin 
vatandaşı olduğu ya da ikamet ettği ülke dışında doğrudan doğruya kendisine de 
tanınmıştır ki, hem El Kadı hem de Al Barakaat davasında Kom ite’ye bireysel 
başvuru hakkının tanınmamış olmasının da iptal gerekçeleri arasında yer aldığı 
düşünülürse, bu yenilik çok önemli bir hukuki güvence olarak nitelenebilir. 
1735/2006 sayılı kararın 13. paragrafında dile getirilen, Yaptırımlar

2 BMGK 1333/2000, 8. maddenin c) bendi; benzer bir ifade 1267/1999 kararının 
9. maddesinde de dile getirilmiştir.
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Kom itesi’nin liste prosedürü ile ilgili ilkeler belirlemesi kuralına uygun biçimde 
Komite, belli aralıklarla “Guidelines o f  the Committee for the Conduct o f  its 
Work” başlıklı bir metin hazırlayıp yayınlam aktadır3.

1735/2006 sayılı kararda bunun yanısıra ayrıntılı biçimde liste 
prosedürünün adımları açıklanmış, işbirliği, işbölümü ve koordinasyon ilkeleri 
sayılmıştır. Sırasıyla yaptırımlar, listeden çıkartma, istisnalar, tedbirlerin 
uygulanması usulü, koordinasyon ve İzleme E kib i’nin (Monitoring Team) 
görevleri başlıkları altında terörle mücadele araçlarının çerçevesi çizilmiştir. Bu 
iki kararın güncellenmiş ve içeriği geliştirilmiş biçimleri belli aralıklarla BMGK 
kararı olarak yayınlanmaktadır-4.

b) “Akıllı” Tedbirler (smart sanctions)

“Akıllı” tedbirler kavramı literatürde seçilmiş, hedefi belli anlamında 
kullanılıp geniş kapsamlı ya da genel ticari yaptırımların karşıtı olarak 
anlaşılmaktadır. Ancak bu tanımda seçilmiş tedbirlerin neden aynı zamanda 
“akıllı” olduklarının yanıtı yer almamaktadır. Bu sıfatla kastedilen öncelikle, 
açık ve kesin olmamakla birlikte, siyaseten daha etkili olmalarıdır. Bunun 
yanında genel ekonomik yaptırımların önceden öngörülmeyen ve istenmeyen 
sosyal sonuçları da seçilmiş tedbirlerin siyaseten daha etkili olmaları yönündeki 
beklentileri güçlendirm ededir (krş. CAM ERON, 2003: 160). Nitekim 1990’daıı 
başlayarak Birleşmiş Milletler, ABD ve AB tarafından uygulanan onlarca 
ekonomik yaptırımın genel niteliği, Irak’a uygulanan ekonomik ambargonun 
gayrıinsani sonuçları karşısında büyük eleştiri konusu olmuştur. Haiti (1993- 
1994) vc Yugoslavya’ya (1992-1995) uygulanan genel ekonomik yaptırımlar da 
çocuk ölümlerinin artması ya da sağlık sisteminin çökmesi gibi sonuçlar 
doğurmuş olsa da, insani yıkımın boyutu Irak’ta had safhaya ulaşmış ve BM 
başta olmak üzere genel yaptırım  kararı alan ülkeleri bu pratiği gözden geçirmek 
zorunda bırakmıştır (bkz. CORTR1GHT/LOPEZ, 2002: 1 vd.; BOTHE, 2008: 
541 vd.).

Akıllı tedbirlerin hedefi bu anlamda sona erdirilmek istenen, yaptırım 
uygulanan eylem ya da işlemlerin doğrudan gerçek failleri ve bunların ilişkili 
oldukları şirket ya da kuruluşlardır. Bu nedenle seçilen araçlar hem daha

3 Son güncellcme 8 Aralık 2008 tarihlidir (Bakılan tarih 9 Haziran 2009).
4 Son olarak bkz. BMGK 1822/2008 (9 Haziran 2009 itibariyle). BMGK’nin 

terörizmle mücadele araçlarının genel bir değerlendirmesi için bkz. BIANCHI, 2007: 
881 vd.; GU1LD, 2008: 173 vd.
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etkilidir, hem de istenmeyen sonuçlar minimize edilmiştir. Akıllı tedbirler 
başlığı altında uygulanan yaptırım lar mali, bazı ticari mallara ve silahlara 
yönelik ambargo ile seyahate ilişkin olmak iizere dört başlıkta toplanabilir. Mali 
yaptırım araçlarından en önemlisi malvarlıklarının dondurulmasıdır. Yaptırım 
uygulanan ülkenin üst düzey yöneticilerinin ve bunların ilişkili oldukları şirket 
ya da kuruluşların malvarlıkları dondurulmakta, bu kişiler mali açıdan bir 
darboğaza sokulmaktadır. Ticari mallara yönelik am bargolarda ise özellikle 
petrol (İrak, Sierra Leone, Angola) ve elmas gibi (Angola, Sierra Leone) mallar 
merkezi bir rol oynamıştır. Silah ambargosu ise en kesin, ama bir o kadar da 
etkisiz yaptırım araçlarından birisidir. Şimdiye dek uygulandığı hiçbir ülkede 
hedeflenen amaca ulaşılamamıştır. Özellikle sınır kontrollerinin çok gevşek 
olduğu Afrika ülkelerinde silah ambargosu silah kaçakçılığını artırmaktan başka 
bir işe yaramamıştır (CORTR1GHT/LOPEZ, 2002: 14 vd.; ELLİOTT, 2002: 174 
vd.). Seyahat sınırlamalarında ise, özellikle yaptırım uygulanan ülkenin yönetici 
sınıfına vize sınırlaması getirilmesi, o ülkenin havayollarına kısmen ya da 
tamamen ambargo uygulanması en çok başvurulan araçlardandır. Özellikle 
Libya, Angola, Afganistan ve Liberya örneklerinde bu yaptırım türü çok etkili 
olmuş ve uzun vadede yönetici sınıfın uluslar arası düzlemde legal ticari 
faaliyette bulunmasının büyük ölçüde önüne geçilmiştir (ELLİOTT, 2002: 173 
vd.).

II. Avrupa Biıiiği’nin Terörle Mücadeleyi Desteklemesi ve 
Sorunlar

a) Tedbirler

Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi BM GK ’nin 1267/1999 kararının AB 
düzeyinde uygulanmasını sağlamak amacıyla 15 Ekim 1999’da ortak bir karar 
almıştır. Bu karar doğrultusunda Taliban’a ait ya da onların nam ve hesabına 
işletilen uçakların AB ülkelerine ya da ülkelerinden yaptığı uçuşlar 
yasaklanacak, bunun yaııısıra Taliban’ın yurtdışındaki parası ve diğer maddi 
kaynakları dondurulacaktı.

Bunu müteakip Bakanlar Konseyi 14 Şubat 2000’dc çıkardığı 337/2000 
nolıı tüzükle AT Antlaşm ası’nın 60. ve 301. maddesine dayanarak Taliban 
uçaklarının uçuşlarını yasaklamış ve Taliban’m malvarlığının dondurulmasıyla 
ilgili düzenlemeler getirmiştir.

5 1999/727/GASP, ABI. L 294/1 (16.11.1999) (AB metinlerine yapılan atıflar, 
belgelerin Almancalarına yapılmıştır).
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1333/2000 sayılı BMGK kararı doğrultusunda Bakanlar Konseyi 
2001/154/GASP kararını alm ıştır6. Kararın 4. maddesi Osama bin Ladin ve 
onunla bağlantılı kişi ve örgütlerin malvarlıklarının dondurulmasını öngörürken, 
bu kişi ve örgütlerin Yaptırımlar Komitesi tarafından güncellenen liste 
doğrultusunda saptanacağını öngörüyordu. 6 Mart 2001 tarihli ve 467/2001 
sayılı tüzükle7 alınması gerekli tedbirler AB düzeyinde bağlayıcı biçimde karara 
bağlanıyordu. Bu tüzüğün de hukuki dayanağını AT Antlaşm ası’nın 60. ve 301. 
maddesi oluşturuyordu. Kararın giriş bölümünün 3. paragrafında BMGK 
kararlarının uygulanabilmesi ve AB düzeyinde rekabeti önleyici tedbirlerin 
alınmasından kaçınabilmek için bu kararların uygulanmasının Topluluğun yetki 
alanına girdiği ve kararların uygulanması için alınacak tedbirlerin Topluluk 
tarafından alınması gerektiği belirtilmiştir^. Bu tüzüğün ekinde Yaptırımlar 
Komitesi’nin yayınladığı listede yer alan kişi ve kurumların listesi de 
yayınlanmış, AB Komisyonu bu listeyi Kom ite’nin güncellenmiş listesi 
doğrultusunda değiştirmekle yetkili kılınmıştır. Kom ite’nin 17 Ekim 2001 ve 9 
Kasım 2001 tarihli güncellenmiş listesinde Yasin El Kadı ile Barakaat 
International Foundation da El Kaide ile bağlantılı kişi ve kurum lar arasında 
sayılmıştır. Komisyon da kendisine verilen yetki doğrultusunda 2602/2001 ve 
2199/2001 sayılı tüzüklerle sözü edilen kişi ve vakfı 467/2001 sayılı tüzüğün 
ekini güncelleyerek listeye almıştır.

BMGK 1390/2002 kararına uyarak Bakanlar Konseyi 27 Mayıs 2002’de 
2002/402/GASP kararını almış vc A ntlaşm a’nm 60., 301. ve 308. maddelerine 
dayanarak dava konusu 881/2002 sayılı tüzüğü çıkarmıştır. Bu tüzüğün 2. 
maddesine göre, ekli listede adı geçen gerçek ve tüzelkişilere malvarlıkları ne 
doğrudan, ne de dolaylı biçimde kullandırılamaz ve bu kişilerin, 
m alvarlıklarından yararlanması anlamına gelecek mal ve hizmetlerden 
yararlanması da engellenir.

20 Aralık 2002 tarihli ve 1452/2002 sayılı BMGK kararının A B ’deki 
karşılığı, Bakanlar K onseyi’nin 27 Şubat 2003 tarihli ve 2003/140/GASP sayılı 
kararı ve buna ilişkin 27 M art 2003 tarihli 561/2003 sayılı tüzüktür. Tüzüğün 2a 
maddesi, hangi hallerde malvarlığının dondurulması tedbirinden imtina 
edilebileceğini düzenlemektedir. Buna göre tüzüğün ikinci ekinde adı belirtilen 
üye devlet makamları, ilgilinin başvurusu üzerine, temel gıda maddesi, kira ya 
da ipotek, ilaç ya da tıbbi tedavi, vergi, sigorta ödentisi, kamusal sosyal güvenlik

6 ABI. 2001 L 57/1 (27.2.2001).
7 ABI. 2001 L 67/1 (9.3.2001).
s Yetki tartışması için bkz. HÖRMANN, 2007: 120 vd.
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primleri; hukuki hizm etler ya da dondurulmuş malvarlıklarının olağan idaresi 
için gerekli olan giderlere harcanacaksa, Yaptırımlar K om itesi’nin de onayı 
alındıktan sonra, tedbirin kaldırılmasına karar verilebilir.

Yasin El Kadı ve Al Barakaat Foundation dava dilekçelerinde üç temel 
nedenden dolayı haklarında tesis edilen işlemin iptalini talep etmişlerdir: El Kadı 
adil yargılanma hakkının, mülkiyet hakkının ve nihayet etkili yargısal denetime 
ilişkin temel hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Al Barakaat Foundation 
ise Bakanlar Konseyi’nin dava konusu tüzükleri çıkarma yetkisinin olmadığını, 
AT Antlaşm ası’nm 249. maddesinin ihlal edildiğini ve bu nedenlerle temel 
haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

b) İlk Derece Mahkemesi’nin (İDM) Kararları9

İDM dava konusu tüzüğün davacıların temel haklarım ihlal edip 
etmediğini denetlerken, Birleşmiş M illetler’in kurduğu uluslararası hukuk 
düzeni ile BM üyesi devletlerin ya da A B’nin kurduğu hukuk düzenleri 
arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtm iştir10. BM Şartı’mn 
103. maddesine göre üye devletler, Şartı imzalamadan önce ya da sonra 
üstlendikleri uluslararası yükümlülüklerle BM Şartı’nın çelişmesi halinde, BM 
Şartından kaynaklanan yüküm lülüklerin önceliği söz konusudur. Bu nedenle üye 
devletler 25. maddedeki yükümlülükleri öncelikle yerine getirmek zorundadırlar. 
AT Antlaşm ası’nın 307. maddesi ve bununla bağlantılı olarak 297. maddesi BM 
Şartı’nın bu maddesini hiçbir biçimde etkilememekte ve etkisiz kılmamaktadır.

A B ’nin BMGK kararlarıyla bağlı olup olmadığı sorusunu ise (bkz. 
OOSTHUIZEN, 1999: 549 vd.) M ahkeme dolaylı biçimde yanıtlamıştır. Şarta 
göre AB bununla bağlı değildir, çünkü AB ne BM üyesidir, nc de üye devletlerin 
yerine geçerek onları temsil etmektedir. Ancak yine de mahkeme 1972 tarihli 
Fruit Company" kararına atıfla, kıyas yoluyla A B’nin de BM Şartıyla bağlı 
olduğunu belirtmiştir. Buna göre, daha önceden üye devletlerin BM Şartı 
kapsamında sahip oldukları yetkileri eğer AB/AT üstlendi ise, bu durumda AB 
de Şart ile bağlı kabul edilmelidir. Bu nedenle A B ’nin üye devletlerin BM 
çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyecek hiçbir tedbir

9 Kararların kapsamlı değerlendirmeleri için bkz. ECKES, 2008: 74 vd.; 
KOTZUR, 2008: 673 vd.; STEİNBARTH, 2006: 269 vd.; TZANOU, 2009: 123 vd.

10 E! Kadı, T-315/01 (21.09.2005), par. 178 vd.; Al Barakaat, T-306/01 
(21.09.2005), par. 228 vd.

"  AT AD, Fruit Company (12.12.1972), Slg. 1972, 1219, par. 18.
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alamayacağını ve bunların yerine getirilmesini engelleyemeyeceğini 
belirtm iştir12.

İkinci adımda Mahkeme, BM tedbirlerini uygulamaya yönelik Topluluk 
işlemlerinin yargısal denetim  konusu yapılıp yapılamayacağı sorusunu ortaya 
atmıştır. Çünkü bir hukuk topluluğu olarak ne üye devletler, ne de Topluluk 
organları yargısal denetimden m uaf değildirler. Ancak BMGK kararlarının 
uygulanmasına yönelik tedbirlerde A B ’niıı içeriğe ya da bunun değiştirilmesine 
yönelik mekanizmaların tesisinde herhangi bir takdir yetkisi olmadığı 
belirtilmektedir. Bu nedenle dava konusu tüzüklerin yargısal denetimi, dolaylı 
biçimde BMGK kararlarının hukuka uygunluğunun denetimi anlamını da 
taşımaktadır. Mahkeme, BM Şartı’nın 103. ve AT Antlaşm ası’nın 307 maddesi 
doğrultusunda, bir BM kararının Topluluk tarafından korunan temel haklara 
aykırılığı iddiasıyla dahi olsa yargısal denetim konusu yapılamayacağını, aksi 
takdirde bu kararların etkisiz hale getirileceğini belirttikten sonra, ilke olarak 
(abç) BM kararlarının Topluluk hukukuna uygunluğunun denetlenemeyeceğine, 
M ahkcnıe’nin BM kararlarını olabildiği ölçüde Topluluk hukukuna uygun 
yorumlamakla ve üye devletlerin uluslararası hukuktan kaynaklanan 
yükümlülükleriyle bağdaşır bir çözüm bulmakla yükümlü olduğunu 
belirtm iştir13.

Ancak bu argümanı takip eden paragrafta Mahkeme şaşırtıcı bir adım 
atarak i us cogens ilkesini ortaya atmış vc BM kararlarının denetlenemezliğini 
göreli hale getirmiştir. Buna göre, devletlerarası teamülleri kodifıye eden 
Uluslararası Antlaşmalara İlişkin Viyana Sözleşm esi’nin 53. maddesi devletler 
hukukunun bağlayıcı bir normuyla (ius cogens) çatışan sözleşmelerin hükümsüz 
olduğunu belirtmektedir. Iııs cogens 'le  kastedilen ise, uluslararası devletler 
topluluğu tarafından bütünüyle kabul edilen, aksine bir uygulamanın kabul 
edilmediği ve ancak aynı nitelikteki bir norm tarafından değiştirilebilen kurallar 
bütünüdür. Bunun yanında BM Şartı’nın B aşlangıcında ve I. Bölümünde temel 
insan hakları ile antlaşmalardan doğan yükümlülüklere saygı önemle 
vurgulanmıştır. Bu ilkeler gerek BM üyeleri, gerekse organları için aynı ölçüde 
bağlayıcıdır. 24. maddenin ikinci fıkrasına göre Güvenlik Konseyi, kendisine 
Şart ile verilmiş olan görevleri yerine getirirken Birleşmiş M illetler’in Amaç ve

12 E! Kadı, T-315/01 (21.09.2005), par. 203; Al Barakaat, T-306/01 (21.09.2005), 
par. 253.

13 El Kadı, T-315/01 (21.09.2005), par. 225; A! Barakaat, T-306/01 (21.09.2005), 
par. 276. Bu gerekçenin insan haklarını korumada yetersiz kalacağına ilişkin bir eleştiri 
için bkz. SCIIMALENBACH, 2006: 349 vd.
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İlkeleri’ne uygun hareket eder. Bu nedenle BMGK. kendisine verilen yaptırım 
yetkisini kullanırken de bunu, devletler hukukuna ve B M ’niıı ilkelerine uygun 
biçimde vc bu sınırlar içinde kullanmalıdır. İDM, BMGK kararlarının 
bağlayıcılığının sınırının ius cogens olduğunu belirttikten sonra, bu sınırların 
ihlali halinde -  her ne kadar bu olasılığın çok düşük olduğunu dile getirse de -  
kararların BM üyesi devletler ve AB için bağlayıcı olamayacağını söylemiştir. 
AB Bakanlar Konseyi’nin herhangi bir takdir yetkisi kullanmaksızın BMGK 
kararlarını doğrudan doğruya AB düzeyinde uygulamaya yönelik olan dava 
konusu tüzüğünün yargısal denetime tabi olup olmadığı sorusu, böylecc ius 
cogens kapsamındaki ilkeler açısından olumlanmış olmaktadır. Bunu müteakip 
İDM her iki davada ileri sürülen hak ihlallerini teker teker ele almıştır. Mülkiyet 
hakkının ihlal edildiği iddiasını, 1452/2002 sayılı BMGK kararında öngörülen 
istisna düzenlemeleri nedeniyle ius cogens'e  aykırı bulmamıştır. Bunun yanında 
malvarlıklarının dondurulması tedbiri malvarlığına el konması anlamına 
gelmemekte, hakkın özüne bir müdahale niteliği taşımayıp sadece kullanımını 
sınırlamakta, listeler ve alınan tedbirlerin devam ettirilip ettirilmeyeceği düzenli 
biçimde gözden geçirilmekte ve nihayet ilgililere vatandaşı oldukları ya da 
yaşadıkları ülke aracılığıyla Yaptırımlar Kom itesi’ne başvurarak durumlarının 
gözden geçirilmesini talep etme hakkı tanınm aktadır1'.

Adil yargılanma hakkının ve dava konusu tüzük çıkarılmadan önce 
kendilerinin dinlenmemiş olmasının temel haklarını ihlal ettiği iddiasını da İDM, 
Topluluk organlarının BMGK kararlarını uygulama konusunda hiçbir takdir ve 
denetim yetkilerinin olmaması nedeniyle reddetmiştir. Yaptırımlar Komitesi’ne 
ilgililerin doğrudan doğruya başvurma haklarının olmamasını da M ahkeme ius 
eogens'e aykırı görmemiştir. Bununda ötesinde alınan malvarlığının 
dondurulması tedbirine dayanak teşkil eden olgu ve delillerin ilgililere 
bildirilmemesini de İDM, Yaptırımlar Komitesi bunun uluslararası güvenliğe 
aykırı olduğu görüşünde ise, temel hakları ihlal eden bir durum olmadığına karar 
verm iştir15.

İDM ius cogens sınırları içinde kalmak koşuluyla, BMGK kararlarının 
Topluluk hukuku tarafından korunan temel hak ve özgürlüklere aykırılığının 
dolaylı olarak denetlenemeyeceğini, BM GK’nin olgu ve delilleri 
değerlendirmesinin, alınan tedbirlerin bunlar ışığında amaca uygun ve ölçülü

14 BM Antlaşması’nın bağlayıcılığı ile ilgili değerlendirmeler için bkz. EI Kadı, 
T-315/01 (21.09.2005), par. 227-231; Al Barakaat, T-306/01 (21.09.2005), par. 278-282.

15 El Kadı, T-315/01 (21.09.2005), par. 274; Al Barakaat, T-306/01 (21.09.2005), 
par. 320.
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olup olmadığına karar verilmesinin, Topluluk mahkemelerinin yetkisinde 
olmadığına karar vermiştir. Çünkü aksi takdirde BM GK’nin yetkisine müdahale 
edilmiş olunacaktır. Bunun yanında kimin ya da hangi örgütün dünya barışına 
bir tehdit oluşturduğuna ilişkin karar siyasal bir karar olduğundan, bu konudaki 
tek yetkili BM Şartı ile dünya barışının korunması ve uluslararası güvenliğin 
sağlanması ile yetkili kılınan organlardır. Bu organlardan birisi olan Yaptırımlar 
Komitesi’nin verdiği kararlara karşı başvurulacak bağımsız bir uluslararası 
mahkeme kurulmamış olması ise ius cogens 'e  aykırılık teşkil etmemektedir.

c) ATAD’ın Kararları

Yasin El Kadı ve Al Barakaat Foundation AT A D ’a yaptıkları temyiz 
başvurusunda temel haklarının ihlal edildiği iddiasının yanısıra, iptali istenen 
tüzüklerin yasal dayanağının olmadığını ve tüzüklerin AT Antlaşm ası’mn 249. 
maddesine aykırı olduğunu iddia etmişlerdir. ATAD 60. ve 301. maddelerin, 
dava konusu tüzükler için yeterli hukuki dayanak oluşturamayacağını belirttikten 
sonra, 308. maddede belirtilen koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğini 
tartışmıştır. Yani Antlaşm a’da başka herhangi bir hüküm bulunmaması 
nedeniyle. Topluluğun amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli önlemleri 
alabilmek için bu maddeye dayanılarak işlem tesis edilip edilemeyeceği 
hususunu ele almıştır. ATAD’a göre 308. madde Avrupa Topluluklarının 
amaçlarına ulaşmak için alınabilecek tedbirlere dayanak oluşturabilir; oysa 
Ortak Güvenlik vc Dış Politika bir AB politikası olup 308. maddenin açık lafzı 
gereği bu kapsamdaki tedbirlerin dayanağı olam az16. Ancak ATAD 308. 
maddedeki Topluluk amacı ile dava konusu tüzüklerle amaçlanan terörizmle 
mücadele, Osama bin Ladin, El Kaide ve Taliban’la işbirliği yapan kişi ya da 
kuruluşların malvarlıklarını dondurarak terörizme katkıda bulunmalarını 
engelleme amaçlarının gerçekleştirilmesi arasında ilişki kurulabileceğini 
belirtm iştir1 . Çünkü herbir üye devletin kendi önlemlerini almasının beklenmesi 
halinde hem üye devletler arasında rekabeti engelleyici farklı tedbirler söz 
konusu olabilecek, hem de ortak pazardaki sermaye ve mal akışı sekteye 
uğrayabilecektir. Bu nedenle ATAD tüzükle 308. madde arasında bir bağlantının 
mevcut olup yeterli dayanak oluşturduğuna karar verm iştir18.

Temyiz başvurusunda El Kadı beş iddiayı dile getirmiştir:

lfl Yasin El Kadı ve Al Barakaat Foundation davaları temyiz aşamasında 
birleştirilmiştir: ATAD, C-402/05 P vc C-415/05 P, par. 180-198.

17 C-402/05 P ve C-415/05 P, par. 222.
18 C-402/05 P ve C-415/05 P, par. 230.
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İlk Dcrece M ahkemesi (İDM) BMGK kararlarının 25. madde 
uyarınca bağlayıcılığı ile 103. maddede düzenlenen üye devletler açısından 
uygulama önceliğini birbirine karıştırmıştır,

BMGK kararlarının otomatik olarak üye devletlerin iç hukukuna 
aktarılması gerektiği anlayışı yanlıştır,

İD M ’nin BMGK kararlarını yargısal denetime tabi tutma 
yetkisinin olmadığı konusundaki görüşü yanlıştır,

ius cogens'e yapılan a tıf da çelişkilidir, çünkü İD M ’nin yargı 
yetkisinin olmadığı kabul edildiği takdirde iııs cogens'e dayanılarak yapılan 
istisna da temel ilkeyi çürütmektedir,

BM GK’nin alınacak tedbirlere karşı bağımsız bir uluslararası 
mahkemeye başvuru hakkı tanımamış olması, üye devletlerin olgu ve delillerin 
saptanması ve başvuru yollarının sağlanması konusunda iyileştirmeler 
yapamayacağı, bu konuda takdir yetkilerinin olmadığı anlamına gelemez.

ATAD bu iddialara ilişkin tarafların görüşlerini özetledikten sonra, 278. 
paragraftan başlayarak BM hukuku ile Topluluk hukukunun ilişkisine ve lıerbir 
düzenin sahip olduğu ya da olması gereken hukuki güvencelerle ilgili görüşünü 
açıklamaya başlamıştır. A TA D’ın kararının can alıcı noktası da burada 
başlamaktadır. Mahkeme ilk olarak, A B’nin bir hukuk topluluğu olduğunu ve ne 
üye devletlerin, ne de Topluluk organlarının işlemlerinin Topluluk 
Antlaşmalarına uygun olup olmadığına ilişkin denetimden m uaf 
tutulamayacaklarını belirtm iştir19. Bunun yanısıra uluslararası antlaşmalar, 
Topluluk antlaşmalarında yer alan yetki düzenine ve bu hukuk düzeninin 
özerkliğine müdahale edemez. Ayrıca ATAD bu hukuk düzeninin korunmasıyla 
yetkili kılınmış bir organdır ve temel hak ve özgürlükler de Topluluk hukukunun 
genel ilkelerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Genel ilkelerin belirlenmesinde ATAD 
üye devletlerin ortak anayasal geleneklerinden ve üye devletlerin tara f olduğu 
insan haklarını korumaya yönelik antlaşmalardan yararlanmaktadır. Mahkeme 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşm esi’nin bu noktada özel bir yeri olduğunu da 
vurgulamıştır20. Geçmiş kararlarında da belirttiği üzere A TA D ’a göre insan 
haklarına saygı Topluluk işlemlerinin hukuka uygunluğunun koşuludur ve insan 
haklarına saygı ilkesini ihlal eden işlemler Topluluk tarafından geçerli kabul 
edilemez21. Bu doğrultuda uluslararası bir atlaşmadan doğan yükümlülüklerin 
yerine getirilmesinde de bu ilkeden sapılması ve Topluluğun anayasal ilkelerinin

19 C-402/05 P ve C-415/05 P, par. 281.
20 C-402/05 P ve C-415/05 P, par. 283.
21 Gutachten 2/94, par. 34; Rs. Schmidberger, C-l 12/2000, Slg. 2003,1-5659, par. 

73 (12.6.2003).
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ihlal edilmesi söz konusu olamaz22. Ancak Mahkeme denetim yetkisinin 
Topluluk işlemine yönelik olduğunu ve uluslararası antlaşmanın bu denetimin 
kapsamına girmediğini özellikle belirtmiştir. Bu nedenle ius cogens ilkeleriyle 
sınırlı olsa dahi BMGK kararlarının ATAD tarafından denetimi söz konusu 
olamaz23.

Öncelikle AT yetkileri uluslararası hukuk dikkate alınarak kullanılmak 
zorundadır24. Dünya barışının korunması ve uluslararası güvenliğin sağlanması 
konusunda yetkili kılınan Birleşmiş M illetler’in kararlarının uygulanması söz 
konusu olduğunda da aynı ilkeler geçerlidir. Bu kararların A B ’de 
uygulanabilmesi için öncelikle GASP kapsamında ortak bir karar alınması ve 
A T ’nin bir işleminin gerekli olduğuna karar verilmesi gerekmektedir. Bu 
doğrultuda BMGK kararlarının AT hukukuna uyarlanması gerekiyorsa Topluluk 
organları kararın amacını, lafzını ve kararda belirtilen temel yükümlülükleri 
gereğince dikkate almak zorundadır. ATAD, BMGK kararlarının tiye devletler 
tarafından uygulanmasında BM Şartı’nın belli bir model öngörmediğini, üye 
devletlerin bu kararlan uygularken kendi iç hukuk sistemlerine uygun araçları 
kullanmalarına olanak tanındığını belirm iştir25. Bu nedenle BMGK kararlarının 
uygulanmasına yönelik olsa da bir Topluluk işleminin yargı denetimi dışında 
tutulmasının Topluluk A ntlaşm ası’nda herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır.

Üye devletlerin diğer uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan 
yükümlülükleriyle AT A ntlaşm asından kaynaklanan yükümlülüklerinin 
çatışması halini düzenleyen 307. maddenin, Topluluğun temelini oluşturan 
ilkelerin sorgulanmasına, özellikle temel hakların korunması vc Topluluk 
işlemlerinin bu haklarla bağdaşıp bağdaşmadığına ilişkin yargı denetiminin 
yapılmasına bir istisna getiremeyeceği belirtilmiştir. Madde 300/VH’ye göre, bu 
maddeye uygun olarak imzalanan uluslararası antlaşmalar üye devletler ve AT 
için bağlayıcıdır. Bu bağlayıcılık BM Şartı’na uygulanacak olursa, BM Şartı 
ikincil hukuk normları karşısında önceliğe sahiptir26; ancak bu öncelik birincil

22 C-402/05 P ve C-415/05 P, par. 285.
J3 C-402/05 P ve C-415/05 P, par. 286 vd.
24 C-402/05 P vc C-415/05 P, par. 291 vd. Bu doğrultuda Mahkeme’nin geçmiş 

içtihatlarından bkz. Rs. Poulsen ve Diva Navigation, C-286/90, Slg. 1992,1-6019, par. 9; 
Rs. Racke, C -162/96 (16.06.1998), par. 45; Rs. Kommission/Rat, C-91/05, par. 65 
(20.05.2008).

25 C-402/05 P ve C-415/05 P, par. 296 vc 298.
26 Bkz. Rs. Intertanko, C-308/06, par. 42 (3.6.2008).
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hukuk normları ve Topluluk hukukunun temel ilkeleri27 karşısında söz konusu 
değildir28. Nitekim madde 300/V I’da ATAD ’ın görüşüne başvurularak bir 
uluslararası antlaşmanın AT A ntlaşm ası'na aykırı olduğuna karar verilirse, bu 
antlaşmanın yürürlüğe girmesinin mümkün olmadığı açıkça düzenlenmiştir.

ATAD kendi denetim yetkisini, Topluluğun hukuk düzeninin 
özerkliğinden çıkartmaktadır. Dava konusu tüzük de bu hukuk düzeninin bir 
parçası olduğu için M ahkeme bu işlemin temel hak ve özgürlüklere uygun olup 
olmadığını denetleme yetkisine sahip dem ektir29. M ahkeme’ye göre, BM 
nezdinde başvuru ve denetim mekanizmaları öngörülmüş ve bunlar davacıların 
başvuruları incelenirken iyileştirilmiş olsa da, yargısal bir denetimin 
güvencelerine sahip olmadığından, AB düzeyindeki yargısal denetim daha da 
önem kazanmaktadır. Mahkeme ayrıca Kom ite’ye yapılan listeden çıkartılma 
başvurusundan sonra gerçekleşen prosedürün devletlerarası ve diplomatik bir 
doğası olduğunu, Komite üyesi devletlerin oybirliğine ihtiyaç duyulduğunu, 
bireylerin haklarını korumak ve savunmak için herhangi bir hukuki araca sahip 
olmadıklarını, ancak vatandaşı oldukları ya da ikamet ettikleri devletin görüş 
bildirme yetkisi bulunduğunu vurgulayıp yargısal korumanın eksik unsurlarına 
dikkat çekmiştir. Bunun yanında listede adı geçen bireylere listeye alınmalarına 
sebep olan olgu ve delillerin gösterilmesi ve bildirilmesi zorunlu olmadığından 
ATAD, AB düzlemindeki yargısal denetimin daha da büyük önem taşıdığını 
vurgulamaktadır30. Ancak M ahkeme terörizmle mücadele çerçevesinde alınan 
önlemlerin etkili, ilgililer açısından ise “sürpriz” olabilmesi için, ilk kez listeye 
alınma öncesinde bildirimde bulunma yükümlülüğünün Yaptırımlar 
Kom itesi’nden beklenemeyeceğini de ayrıca belirtm iştir31.

BM hukuku ile Topluluk hukuku ve her iki düzlemin işlemleri arasındaki 
ilişkiyi “çoğulcu” (pluralist) (BÜRCA, 2009: 857 vd.; NOLLKAEM PER, 2009:

27 Genel ilkeler normatif olarak Antlaşmalarda çok kısa biçimde düzenlenmiş 
olup (örneğin, AB Antlaşması’mn 6/1 maddesinde sayılan ve AB’nin temel unsurlarını 
oluşturan özgürlük, demokrasi, insan hakları ile temel hak ve özgürlüklere ve hukuk 
devleti ilkesine saygı ya da 6/II maddesinde belirtiidiği gibi, AÎHS’de sayılan temel 
haklar ile üye devletlerin anayasalarında ortak olan değerler) bu konudaki geniş içtihat 
ATAD tarafından geliştirilmiştir. Kapsamlı bir araştırma için bkz. 
BERNITZ/NERGELIUS/GARDENER, 2008.

28 C-402/05 P ve C-415/05 P, par. 304 vd 308.
29 C-402/05 P ve C-415/05 P, par. 317.
30 C-402/05 P ve C-415/05 P, par. 323 vd.
31 C-402/05 P ve C-415/05 P, par. 338 vd. Aynı doğrultuda başka bir karar içiıı 

bkz. Rs. Möllendorf-Niehuss, C-l 17/06, par. 63.
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867 vd.) hukuk düzeni anlayışı çerçevesinde değerlendiren ATAD davadaki 
talepleri değerlendirmeye geçmiştir. Mahkeme öncelikle Topluluk üyesi 
devletlerin anayasal geleneklerine, A İH S’nin 6. ve 13. maddesi ile 7 Aralık 2000 
tarihinde N icc’te deklare edilen Avrupa Temel Haklar Şartı’nın 47. maddesine 
dayanarak, etkili yargısal korumaya sahip olmanın, Topluluk hukukunun temel 
ilkelerinden birisi olduğunun A TAD’ın yerleşik içtihatlarında kabul edildiğini 
dile getirmiştir. Davacıların bu haklarının da dava konusu tüzüklerde yeterince 
güvence altına alınmadığına karar vermiştir32.

Ancak terörizmle mücadele ile temel hak ve özgürlüklerin korunması 
dengesinde ATAD Avrupa İnsan Hakları M ahkemesi’nin Chahal kararına’3 
atıfla güvenlik ve gizlilik esası ihlal edilmeksizin, mahkemelerin görevinin 
uygun tekniklerle bireylere etkili usuli güvence sağlamak olduğunu ve bu iki 
hukuki değer arasında bir denge kurulması gerektiğini vurgulam ıştır4. 
M ahkeme, AB Bakanlar Konseyi dava konusu 467/2001 tüzüğünü değiştiren 
Komisyonun 2062/2001 ve 2199/2001 tüzüklerinin yayınlanmasından sonra, 
davacılara haklarındaki iddialar ve deliller hakkında bilgi verilmediğini, 
kendilerine savunma hakkı tanınmadığını belirtmektedir. Bunun sonucunda 
davacılar kendileri hakkındaki iddialara bir mahkeme önünde cevap verme ve 
kendilerini savunma hakkından mahrum bırakılm ışlardır3*.

El K adı’nın, mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiası ise ATAD tarafından 
kabul edilmemiştir. Gerek kendi içtihatları, gerekse A İH M ’nin içtihatları 
doğrultusunda Mahkeme, mülkiyet hakkının sınırsız olmadığını, kamu yararı 
gerekçesiyle, hedeflenen amaçla sınırlama arasındaki ölçülülük ilkesi ihlal 
edilmediği ve hakkın özüne müdahale edilmediği oranda sınırlamanın mümkün 
olduğunu belirtm ektedir’6. Bu sebeple El K adı’nın mülkiyet hakkının ölçülülük 
ilkesi çerçevesinde sınırlandığı kabul edilmekle birlikte Mahkeme, listeye 
alınma kararma karşı etkili başvuru yolları öngörülmediği için tüzüğün 
davacılarla ilgili kısmının iptaline karar vermiştir. Ancak giderilemez zararların 
doğmasını engellemek ve tüzüğün amacını tamamen ortadan kaldırmamak için, 
kararın açıklanmasından başlayarak en geç üç ay içinde Bakanlar Konscyi’nin 
kararda sözü edilen ihlalleri giderecek biçimde tüzüğü yeniden düzenlemesine

32 C-402/05 P ve C-415/05 P, par. 334 vd.; Ayrıca bkz. Rs. Unibet, C-432-05, 
Slg. 2007,1-2271 par. 37.

33 ECHR judgement, Chahal v. UK, Nr. 70/1995/576/662 (15.11.1996), par. 131.
34 C-402/05 P vc C-415/05 P, par. 344.
35 C-402/05 P ve C-415/05 P, par. 348 vd.
36 C-402/05 P ve C-415/05 P, par. 355 vd.
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vc o zamana dek tüzüğün davacılar için dc yürürlükte kalmasına karar 
verilm iştir37.

Bunun üzerine Komisyon, 881/2002 sayılı tüzüğün 7. maddesinin birinci 
fıkrasıyla BM GK kararları doğrultusunda tedbir alınacak kişilerin adlarına 
ilişkin listeyi değiştirmeye yetkili kılınan organ olarak, 2 Aralık 2008 tarihli AB 
Resmi Gazetesinde yayınlanan 1190/2008 sayılı tüzüğü çıkarm ıştır38. Tüzüğün 
giriş bölümünün üçüncü paragrafında davacılara listeye alınma sebepleri 
hakkında bilgi verildiği ve kendilerine bu bilgiler ışığında savunma hakkı 
tanındığı belirtilmektedir. Aynı tüzüğün altıncı ve yedinci paragrafında 
davacılardan El Kadı ve Al Barakaat Vakfı’ndan gelen açıklama ve bilgiler 
doğrultusunda K om isyon’un, adı geçen gerçek vc tüzelkişinin tüzüğe ekli listede 
adlarının yer almasının uygun olacağı kanaatine vardığı belirtilerek, aynı 
tüzüğün ekinde bu kişilerin adlarına yer verilmiştir.

Komisyon bu tarihten sonra altı tane daha tüzük değişikliği39 yaparak 
malvarlığı dondurulacak kişilerin listesine eklemeler yapmıştır. Bu tüzüklerden 
ilkinde, ATAD kararında belirtilen güvencelere ve buna uygun prosedüre 
herhangi bir a tıf olmamakla birlikte, 23 Aralık 2008 tarihli Resmi G azetc’de 
yayınlanan tüzükten başlayarak tüzük metninde, Yaptırımlar Kom itesi’nin 
listede yaptığı değişiklik doğrultusunda A B’nin ilan ettiği listenin dc 
değiştirildiği, K om ite’nin değişiklik gerekçelerinin AB K om isyonu’na 
bildirildiği, ilgililerin Kom isyon’a başvurmaları halinde kendilerinin sebepler 
hakkında bilgilendirilip bu iddialara cevap hakkı tanınacağı ve yapacakları 
savunmalar ışığında tüzüğün tekrar gözden geçirilebileceği belirtilmektedir. 
Böylelikle ATAD ’ın kararında dile getirilen hukuki güvenceleri ilgililere tanıyan 
bir prosedür izlenmiş ve Topluluk hukukunun temel ilkeleri güvence altına 
alınmış olmaktadır.

III. Türkiye’de BMGK Kararlarının Uygulanması

1363/2001 nolu BMGK kararının 8. maddesi, kararların doğrudan 
doğruya uygulanabilirliği sözkonusıı olmadığı için üye devletleri, BMGK

37 C-402/05 P ve C-415/05 P, par. 369 vd. ile 376.
38 ABI. L 322/25 (2.12.2008).
39 Sırasıyla bkz. VO 1314/2008 (ABI. L 344/64, 20.12.2008); VO 1330/2008 

(ABI. L 345/60, 23.12.2008); VO 184/2009 (ABI. L 63/11, 7.3.2009); VO 265/2009 
(ABI. L 89/6, 1.4.2009); VO 344/2009 (ABI. 105/3, 25.4.2009); VO 490/2009 (ABI. L 
148/12, 11.6.2009).



kararlarının ve özellikle 2. maddede belirtilen tedbirlerin en kısa zamanda 
uygulanmasını sağlayacak yasal ve idari düzenlemeleri yapmaya, mevcut 
düzenlemeleri ise gözden geçirmeye davet etmektedir. Aynı ifadeler 1390/2002 
nolu kararın 8. maddesinde de tekrarlanmaktadır.

Danıştay Onuncu Dairesi ile Danıştay İdari Dava Dairelerinin iki kararı, 
İDM ile ATAD kararları arasındaki yaklaşım farkından çok daha büyük bir 
keskinlik göstermektedir. Aşağıda öncelikle dava konusu özetlenip bu iki kararın 
temel yaklaşımı ve gerekçeleri açıklandıktan sonra, her iki karardaki hukuki 
argümanların BMGK kararları ışığında bir değerlendirmesi yapılacaktır.

a) Danıştay Onuncu Dairesi’nin Kararı4"

Bakanlar K urulu’nun 2001/3483 sayılı ve 22.12.2001 tarihli kararıyla41 
davacı Yasin El K adı’nın Türkiye’de bulunan bankalar ve diğer mali kurumlar 
ile gerçek vc tüzelkişiler nezdindeki kiralık kasa mevcutları da dahil olmak 
üzere, tüm hak ve alacakları ile malvarlıklarının dondurulmasına vc bu 
malvarlıkları ile ilgili her türlü işlemin Maliye Bakanlığı’nın iznine 
bağlanmasına karar verilmiştir. Davacı, herhangi bir yargı kararı olmaksızın ve 
suçlu olduğu tesbit edilmeksizin hakkında karar verildiği ve Bakanlar Kurulu 
kararının süresi belirsiz olduğu için bu idari karar hakkında iptal davası açmıştır.

Davalı kurumlar Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Maliye 
Bakanlığı’dır. Yapılan savunmada BM Şartı’nın ve BMGK kararlarının Türkiye 
için bağlayıcı olduğu ve Türkiye’nin 1267/1999, 1333/2000 ve 1373/2001 sayılı 
BMGK kararları doğrultusunda karar aldığı belirtilmiştir.

Davanın gelişim sürecinde, BMGK kararı uyarınca oluşturulan 
Yaptırımlar K om itesi’nin listesi yayınlandıktan sonra M aliye Bakanlığı, teröre 
kaynak sağlayan kişi ve organizasyonlar hakkında araştırma ve inceleme 
yapmak üzere bir müfettiş görevlendirmiştir. Görevlendirilen müfettiş 9.11.2001 
tarihli bir yazı ile davacı El K adı’nın, kara para aklama faaliyeti içinde olduğu 
konusunda ciddi emarelere rastlanıldığını belirterek her türlü mal, hak vc 
alacaklarına 4208 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi42 uyarınca tedbir

40 E. 2002/984, K. 2006/4795, karar tarihi: 4 Temmuz 2006.
41 Resmi Gazete 30.12.2001 (mükerrer).

4208 sayılı Karapanaın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Kanunun 9 uncu
maddesi:

Tedbir Konulması
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konulmasının uygun olacağı sonucuna ulaşıldığını M aliye Bakanlığı Mali 
Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (M ASAK) bildirmiştir. MASAK ise bu 
müfettiş raporu üzerine ekinde herhangi bir belge içermeyen bir yazıyla İstanbul 
Cumhuriyet B aşsavcılığına, 4208 sayılı Kanunun 9. maddesi uyarınca tedbir 
alınması talebiyle başvurmuştur. Talebi inceleyen İstanbul 4. Sulh Ceza 
Mahkemesi ise “ tedbir talebine herhangi bir delil ve belge eklenmediğinden 
talebin reddine” usulden karar vermiştir.

Görüldüğü üzere Sulh Ceza Mahkemesi, adı geçen Kanunun 9. maddesine 
uygun olarak delillere bakarak karar vermesi gerektiğinden, kanuna uygun bir 
karar vermiştir. Savcılığın bu durumda yapması gereken şey, gerekirse “gizlidir” 
ibaresiyle, davacı hakkında tedbir alınmasını gerektirecek belgeleri talep 
yazısına ekleyerek mahkemeye sunmak olmalıydı. Oysaki ne savcılık, ne dc 
MASAK mahkemenin bu red gerekçesinden sonra harekete geçmemiş, talep 
edilen delilleri mahkemeye sunmamıştır. Mahkemenin red kararından sonra 
Dışişleri Bakanlığı 21.11.2001 tarihli bir yazıyla, M ASAK ve M İT’ten edinilen 
bilgiler doğrultusunda Yasin El K adı’nın malvarlıklarının dondurulması için bir 
Bakanlar Kurulu kararnamesinin çıkarılmasının uygun olacağını belirten 
görüşünü Bakanlar K urulu’na iletmiştir43.

Danıştay tetkik hakimi görüşünde, BM Şartı ve BMGK kararları Türkiye 
açısından bağlayıcı olmakla birlikte, Şartın 25. maddesinin Konsey kararlarının 
uygulanma biçimini düzeıılemeyip bu konuyu iç hukuka bıraktığını belirtmiştir.

Kaıaparanın aklanmasına yönelik ciddi emarelerin varlığı halinde, bankalar ve 
banka dışı mali kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki kiralık kasa 
mevcutlan da dahil olmak üzere hak ve alacakların dondurulmasına, tasarruf yetkisinin 
tamamen veya kısmen kaldırılmasına; mal, kıymetli evrak, nakit ve diğer değererin 
zaptına, bunların bir tevdi mahalline yatırılmasına ve hak ve alacaklar üzerinde diğer 
tedbirlerin konulmasına hazırlık tahkikatı sırasında sulh ceza hakimi; yargılama 
sırasında ise mahkeme tarafından karar verilebilir.

Tedbire ilişkin talepler, evrak üzerinden yapılacak inceleme sonucu derhal ve 
nihayet 24 saat içerisinde sonuçlandırılır.

Gecikmesinde sakınca görülen hallerde cumhuriyet savcıları da hak ve 
alacakların dondurulmasına karar verebilir. Cumhuriyet savcılığı bu kararı en geç 24 saat 
içinde sulh ceza hakimine bildirir. Hakim en geç 24 saat içinde onaylanıp 
onaylanmamasına karar verir, onaylanmama halinde, cumhuriyet savcılığının kararı 
hükümsüz kalır.

43 Yasin El Kadı ile ilgili kapsamlı bir araştırmacı gazetecilik örneği için Bkz. 
ŞENER, 2006).
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Bu nedenle de iç hukukumuzda anayasal ve yasal düzenlemeler yapılması 
gerektiğini belirtmiştir. Bu tedbirler arasında BMGK 1373/2001 kararının 3. 
maddesinin d) bendinde belirtildiği üzere 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin 
Finansmanının Önlenm esine Dair Uluslararası Sözleşme44 de dahil olmak üzere 
terörizme ilişkin sözleşme ve protokollere tara f olunmasının vc ülkelerin 
karşılıklı anlaşm alar yoluyla işbirliğini geliştirmelerinin istendiği belirtilmiştir. 
Tetkik hakimi yiııe o dönemde yürürlükte olan 4208 sayılı Karapanın 
Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile 4422 sayılı Ç ıkar Amaçlı Suç 
Örgütleriyle M ücadele Kanunu kapsamında sözü edilen Konsey kararlarının iç 
hukukta uygulanmasını sağlayacak tedbirlerin alındığını, bu doğrultuda 
başvurulan Ceza M ahkem esi’ne gerekli bilgi ve belgelerin sunulması gerektiğini 
vurgulamıştır.

Danıştay savcısı ise BMGK kararlarının Anayasanın 90. maddesi uyarınca 
kanun hükmünde olduğunu, bu nedenle Güvenlik Konseyi’nin 1267/1999, 
1333/2000 ve 1373/2001 kararlarının uygulanması için ayrıca bir işleme gerek 
olmayıp davacının m alvarlıklarının dondurulması için Türkiye’de ayrıca bir 
takibat yapılmasına ya da kesinleşmiş yargı kararı bulunmasına gerek olmadığı 
yönünde görüş bildirmiştir.

Onuncu Daire kararının en önemli yönü, BMGK kararlarının bağlayıcılığı 
ve bıınun gerçekleştirilme biçimi konusundaki tesbitinde yer almaktadır. 
M alıkemc’ye göre, “Birleşmiş M illetler Andlaşmasınm 25 inci maddesinde yer 
alan Güvenlik Konseyi Kararlarının üye ülkelerce uygulanacağı şeklindeki 
hükmün, Konsey kararlarının uygulanma biçimini düzenlemeyip, bu konuyu iç 
hukuka bırakmış olması karşısında, Güvenlik Konseyi Kararlarının iç 
hukukumuz çerçevesinde Anayasa ve yasal düzenlemeler doğrultusunda 
uygulanacağı açıktır” . Mahkeme, bu doğrultuda 1373/2001 nolıı kararın 3. 
maddesinin d) ve e) bentlerinde sözü edilen Terörizm in Finansmanının 
Önlenmesi Antlaşmasının hükümlerinin de iç hukuka atıfta bulunduğunu 
belirtmektedir.

Bunun yanında M ahkeme A nayasa’nm 35. maddesindeki mülkiyet 
hakkına, 13. ve 16. maddesindeki temel hak ve özgürlüklerin sın ırland ırm asıy la  
ilgili genel hükümlere atıfla alınabilecek tedbirlerin anayasal çerçevesini de 
çizmiştir. M ahkem c’ye göre bu sınırlar çerçevesinde idarenin yasayla yetki

44 Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme, TBMM 
tarafından 10.1.2002 tarihinde 4738 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunarak, 
17.1.2002 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
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tanınmamasına rağmen mülkiyet hakkını sınırlandırması kaynağını Anayasadan 
almayan bir devlet yetkisinin kullanılması anlamına gelip A nayasa’nın 6. 
maddesini ihlal etmek anlamına gelmektedir. M alıkeme’yc göre BMGK 
kararlarının uygulanması için gerekli iç hukuk düzenlemesi Türkiye’de yapılmış 
olup 4208 ve 4422 sayılı kanunlar malvarlıklarının dondurulması tedbiri için 
hakim kararını zorunlu kılmıştır. Mahkeme bu doğrultuda, ilgili mahkemeye 
Yasin El Kadı ile ilgili bilgi ve belgelerin iletilmesi gerektiğini, bunun 
yapılmayıp idarenin bir kararıyla malvarlıklarının dondurulması kararının davacı 
ile ilgili kısmının iptali gerektiğine hükmetmiştir.

Karara yazılan tek karşıoy gerekçesi ise, BMGK Yaptırımlar Kom itesi’nin 
listesinde yer alan isimlerin bir iç hukuk işleminde tekrarlanması ile BMGK 
kararlarında alınması talep edilen tedbirlerin uygulanması arasındaki ilişkinin 
değerlendirilmesinde çoğunluk görüşünden ayrılmaktadır. Buna göre, dava 
konusu Bakanlar Kurulu kararında Yaptırımlar K om itesi’nin sürekli güncellenen 
listesindeki isimlerin tekrarlanmasından başka bir şey yapılmamıştır. Hakime 
göre bu işlemle B M ’nin talep ettiği yaptırımlar da iç hukukumuza aktarılmış 
olmaktadır.

Oysa bu listedeki isimlerle ilgili olarak alınacak tedbirlerin geııcl 
çerçevesi BMGK kararlarında çizilmiş olmakla birlikte, üye devletlerden bu 
tedbirlerin uygulanması için gerekli iç hukuk düzenlemelerinin yapılması talep 
edilmektedir. Dolayısıyla tedbirler, isim listesine mündemiç değildir. Karara 
karşıoy yazan hakimin BMGK kararlarının kanun hükmünde olduğu ve 
kararlardaki tedbirlerin uygulanması için ayrıca hakim kararına gerek olmadığı 
yönündeki görüşü, kanunlardaki belirlilik ilkesinin gereklerini yerine 
getirememektedir. Çünkü A nayasam ın  90. maddesinin 5. fıkrasına göre kanun 
hükmünde olup anayasaya aykırılığı ileri sürülemeyeceği kabul edilse bile, ilgili 
BMGK kararları alınacak tedbirlerin üye devletlerin iç hukukunda hangi 
m akamlar tarafından ve hangi süreyle alınacağına ilişkin herhangi bir hüküm 
içermemektedir. Dolayısıyla bir kanundan beklenen kesinlik ve açıklık bu 
kararlarda mevcut değildir ve olamaz da. Bu argüman bir adım ileriye 
götürülecek olursa, üye devletlerde her makam kendisini yetkili görüp alınması 
gerekli tedbirlerin alınmasını kararlaştırabilecektir.

45 Ulustistü ve ulusal mahkemelerin BM hukukuna üstünlük tanırken, insan 
haklarına ilişkin korunması gereken ilkelerle bir denge kıınnası gerektiğine ilişkin bir 
argüman için bkz. DE SENA/VITUCCI, 2009: 193 vd.
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b) Danıştay İdari Dava Dairelerinin Kararı46

Danıştay Onuncu Dairesi’nin kararının temyiz aşaması, El Kadı ile ilgili 
alınan ekonomik tedbirlerin Türkiye’deki boyutunu hukuki alandan siyasi alana 
taşımasıyla özel bir önem arz etmektedir. Başbakanın danışmanı Cüneyd 
Zapsu’nun eski iş ortağı olan vc başbakanın bizzat “param kadar kefilim” dediği 
El Kadı, El Kaide ile bağlantılı olduğu konusunda güçlü emareler bulunduğu 
gerekçesiyle M ASAK müfettişi tarafından Maliye Bakanlığı’na malvarlığının 
dondurulması önerisiyle bir rapora konu olduğu ve ismi BMGK listesinde yer 
aldığı halde, İstanbul 4. Sulh Ceza M ahkemesi’nin verdiği usulden red kararına 
karşı hiçbir girişimde bulunulmamış olması nedeniyle siyaseten dc tartışılan bir 
vaka haline gelmiştir.

İlk hukuki mesele davalı idarenin temyiz isteminde bulunup daha sonra bu 
istemini geri çekmesinde ortaya çıkmıştır. Davalı idare olarak Başbakanlık, 
Dışişleri ve M aliye Bakanlığı’ndan sadece ilk ikisi temyiz talebinde 
bulunmuştur. Gazete haberlerine göre başbakan Erdoğan’ın devreye girmesiyle 
ilk olarak Başbakanlık, daha sonra ise Dışişleri Bakanlığı temyizden feragat 
talebinde bulunmuşlardır. Temyizden feragat dilekçesi Başbakanlık adına 
müsteşar yardımcısı tarafından, Dışişleri Bakanı adına ise hukuk müşaviri 
tarafından imzalanmıştır. Danıştay İdari Dava Daireleri (DİDD), 4353 sayılı ve 
8.1.1943 tarihli “ Muhakcmat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet 
Davalarının Takibi Usullerine ve M erkez vc Vilayetler Kadrolarında Bazı 
Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun”un 22. maddesinde idari davalarda 
temsile yetkili olan kişinin ilgili bakanlıkların hukuk müşaviri olmasından 
hareketle, önce yetki unsurunu tartışmıştır. Bir sonraki aşamada ise 4353 sayılı 
kanunda idari davalardan feragatin düzenlenmemiş olmasını, kanunun diğer 
hükümlerini de dikkate alarak tartışmıştır. DİDD, temyizden feragatin kabul 
edilmemesini gerekçelendirirken, ikili bir yol izlemiş ve birbirinden bağımsız iki 
argümanı birlikte değerlendirmiştir.

DİDD bir yandan temyizden feragat için temsile yetkili olan hukuk 
müşavirlerinin en üst idari amirden, yani Başbakan ve Dışişleri bakanından açık 
yetki almaları gerektiğini belirtmiş ve somut olayda bu yetkinin mevcut 
olmadığını belirtmiştir. Bunun yanında bazı üyeler ise iç hukukun bir parçası 
olan bir uluslararası antlaşmanın gereklerini yerine getirmeye yönelik olan bir 
idari işleme karşı açılan davada temyizden feragatin, aynı zamanda uluslararası 
yükümlülüklerin ihlali anlamına gclebileccğini, bu nedenle idareye karşı açılan

46 E. 2006/2824, K. 2007/115 (22.02.2007).

-3 2 9 -



davalarda kanun yollarının tüketilmesi gerektiği görüşünü belirtmiştir. 
Açıklanan nedenlerle temyizden feragat talepleri dikkate alınm ayarak temyiz 
incelemesine esastan geçilmiştir.

Mahkeme, dava konusu Bakanlar Kurulu kararının BM GK Yaptırımlar 
Kom itesi'nin hazırladığı listenin tekrarından ibaret olduğunu, bunun dışında bir 
tasarrufunun bulunmadığını, böylelikle yaptırımların iç hukukumuza 
aktarılmasının sağlandığını belirtmektedir. Mahkeme BM GK kararlarının hukuki 
niteliğini BM Şartı, Anayasa ve konuyla ilgili yasalar ışığında değerlendirmeye 
çalışmıştır. Buna göre BM Ş artfn ın  2. maddesinin 7. fıkrası ile VII. Bölümde 
yer alan zorlayıcı önlemlerin üye devletler tarafından uygulanm ası yükümlülüğü, 
BMGK kararlarının bağlayıcılığını ortaya koymaktadır. M ahkeme bu noktada 
üye devletlerin iç hukukuyla ilgili olarak Şart’ta öngörülmeyen bir önermeyi dile 
getirmekte ve “ üye ülkelerin üstlendikleri bu yükümlülüğü yerine getirmek için 
iç hukuklarında ayrıca bir yasal düzenleme yapmalarına gerek yoktur” ifadesini 
kullanmaktadır. Oysa bu cümlenin hemen ardından, Bakanlar Kurulu’na düşen 
görevin, atacağı bir karar ile (yani bir iç hukuk işlemi ile) B M G K 'nin aldığı 
zorlayıcı önlemleri Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yürürlüğe koymak ve 
uygulanır hale getirmek olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla birbirini takip eden 
iki cümle arasında mutlak bir çelişki sözkonusudur. Bunun da ötesinde 
Mahkeme, herhangi bir gerekçe göstermeksizin bu konuda yetkili organın 
Bakanlar Kurulu olduğu düşüncesindedir “ ...Bakanlar Kurulunun yetkili 
olduğunun kabulü gerekm ektedir” . Bu çelişkili ifadeleri müteakip M ahkeme, iç 
hukuktaki 4422 ve 4208 sayılı kanunlarda öngörülen hakim güvencesinin 
BMGK kararları için gerekli (abç) olmadığım, ama elbette idari bir işlem olan 
Bakanlar Kurulu kararına karşı idari yargı yolunun açık olduğunu belirterek, 
idarenin temyiz talebini kabul etmiştir. 10. Daire’nin aldığı malvarlığının 
dondurulması tedbirinin kaldırılması kararı bozularak dosya adı geçen daireye 
gönderilmiştir. Bu karar sonrasında El K adı’nın Türkiye’deki malvarlığının 
dondurulması tedbiri tekrar uygulanmaya başlanmıştır.

c) Değerlendirme

BM GK’nin 1363/2001 (md. 8), 1390/2002 (md. 8), 1455/2003 (md. 5) ve 
1526/2004 (md. 20) kararlarında üye devletlere Güvenlik Konseyi kararlarının 
gereklerini yerine getirebilmek için “gerekli yasal ve idari düzenlemeleri yapm a” 
çağrısında bulunulmaktadır. Dolayısıyla BMGK, kararların doğrudan 
uygulanabilir nitelikte olmadığını, üye devletlerin bu kararların uygulanmasını 
sağlamak amacıyla bir iç hukuk işlemi tesis etmeleri gerektiğini dolaylı biçimde 
vurgulamaktadır. Üye devletlerin görevi, BMGK kararlarının uygulanmasını
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sağlayacak mekanizmaları iç hukukun gerekleri doğrultusunda harekete 
geçirmektir.

BMGK kararlarının uygulanması için bir iç hukuk işlemi 
gerçekleştirildikten sonra bu işlemin yargısal denetim konusu yapılıp 
yapılamayacağı ya da denetim bloğunun ne olacağı meselesi, tamamen ilgili 
ülkenin iç hukukuna göre karar verilmesini gerektiren bir durumdur. BM 
Ş artfnda ya da genel devletler hukukunda buna ilişkin bir düzenleme mevcut 
değildir. BM Ş artfnm  103. maddesi Şart ile üye devletlerin diğer uluslararası 
yükümlülükleri arasındaki önceliği düzenlemekte, iç hukuktaki hiyerarşi üzerine 
bir kural içermemektedir. Yine Viyana Sözleşm esi’nin 27. maddesi de BMGK 
kararlarının yerine getirilmemesinde iç hukukun gerekçe gösterilemeyeceğini 
belirtmekle yetinmektedir. Bu da yalnızca BM GK kararlarının uygulanmasının 
zorunlu olduğunu göstermekte, ancak bunun biçimi konusunda herhangi bir 
kural içermemektedir. A nayasa’nm 90. maddesi de yalnızca usulüne göre 
yürürlüğe konmuş antlaşmaların anayasaya aykırılığının ileri sürülemeyeceğini 
belirtirken, bunların kanun hükmünde olduğunu belirtmiştir.

Türkiye’nin BM Daimi Tem silcisi’nin BM G K ’yc 16 Nisan 2003 tarihinde 
sunduğu rapor47 da, BMGK kararlarının doğrudan uygulanma niteliğine sahip 
olmadığını doğrulamaktadır. Bu rapor, BM tarafından hazırlanmış standart 
soruların yazılı olarak yanıtlanmasından ibarettir. BMGK kararlarının üye 
devletlerde doğrudan etkisinin olmadığını ve üye devletlerin bu kararları iç 
hukuklarına aktarmaları gerektiğini, soruların formüle ediliş biçiminden 
çıkartmak mümkündür. Konsolide listeyle ilgili ikinci soruda, Türkiye’nin 
1267/1999 nolu BMGK kararını hukuk sistemine ve idari yapısına nasıl entegre 
ettiği, sekizinci soruda iç hukuka göre terörizmle mücadele kapsamında başka 
hangi tür önlemlerin alındığı, dokuzuncu soruda ise anılan BMGK kararındaki 
malvarlıklarının dondurulması tedbirinin uygulanması için nasıl bir yasal 
düzenleme yapıldığı, mevcut yasal çerçevede bu kararın uygulanmasını 
zorlaştıracak düzenlemelerin mevcut olup olmadığı sorulmaktadır. Görüldüğü 
gibi, BM kararlarının üye devletlerde doğrudan doğruya uygulanabilir nitelikte 
olmadığı bu sorularda ve verilen yanıtlarda açıkça ifadesini bulmaktadır.

Bunun yanında uluslararası hukuk literatüründe El Kadı ile ilgili olarak 
BM, AB vc Türkiye’deki hukuki tartışmalardan öncc de BMGK kararlarının

47 United Nations Security Council, S/AC.37/2006/(1455)/6: “Note Verbale dated
16 April 2003 from the Permanent Representative of Turkey to the United Nations 
addressed to the Chairman of the Committee”.
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doğrudan etkisi tartışılmış ve kararlar bağlayıcı olmakla birlikte, muhatapları 
üye devletler olduğu için iç hukukta doğrudan uygulanabilir nitelikte olmadıkları 
hususunda ağırlıklı bir görüş oluşm uştur48. Uluslararası hukukun en temel 
başvuru eseri olan Encyclopedia o f  Public International Law (EPIL)’da 
Birleşmiş M illetler maddesini yazan Frowein, meseleyi çok güzel vc sade bir 
biçimde özetlemiştir. Buna göre BM kararları doğrudan üye devletlere 
yöneliktir. Eğer bir BM kararıyla yükümlülük altına sokulan devlet bu kararın 
gereklerini yerine getirmezse, bu uluslararası hukukun ihlali anlamına gelse de,
o devletin mahkemeleri iç hukuku uygulamak zorundadırlar. Dolayısıyla ister 
BM Şartı’mn 25. maddesine, isterse başka bir maddesine dayansın, BM 
kararlarının üye devletlerde uygulanabilmesi için bir iç hukuk işlemine ihtiyaç 
duyulmaktadır.

Bunun yanında vurgulanması gereken bir diğer husus ise, bütün BMGK 
kararlarının otomatik olarak bağlayıcı nitelik taşımadığıdır. Sadecc tavsiye 
niteliğinde olan kararlar olabileceği gibi, emredici hükümler içeren kararlar da 
olabilir. Dolayısıyla genel bir formül yerine, kararın lafzının dikkate alınması 
gerekmektedir49.

Üye devletlerin BMGK kararlarını uygularken bağlı oldukları hukuk 
normlarının ve ilkelerinin ne olduğu yine BM GK’nin 1456/2003 nolu kararının 
6. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre, üye devletler terörizmle mücadele 
kapsamında aldıkları tedbirlerin uluslararası hukuktan kaynaklanan 
yükümlülükleriyle - somut olarak insan hakları, mülteci hakları ve insancıl 
hukukla - uyum içinde olmasını güvence altına alm ak zorundadırlar. BMGK 
kararlarının bağlayıcılığıyla çelişmeyen bu hükmün, bütün BM sistemi dikkate 
alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu durumda Türkiye açısından, taraf 
olunan insan haklarına ilişkin bütün antlaşm alar, Avrupa İnsan Hakları 
M ahkemesi’nin içtihatları, Avrupa Konseyi’nin ilke kararları vb. normlar, bu 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacına yönelik tedbirlerin minimum 
standardını oluşturmak zorundadır.

48 Bkz. FROWEIN, 2000: 1036; SCHREUER, 1993: 467; KLEIN, 2004: 268; 
OOSTHUIZEN, 1999: 549 vd.; RE1NISCH, 2001: 851 vd.

49 Bkz. FROWEIN, 2000: 1035.
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SONUÇ YERİNE: Hukuk Devleti Terörizmle Mücadeleye 
Engel mi?

Uluslararası örgütlerin eylem vc işlemlerinden doğan zararlara karşı 
başvurulabilecek bir mercii genellikle mevcut değildir. Bu durumun temelinde 
yatan varsayım, uluslararası örgütlerin bireyleri doğrudan doğruya etkileyecek 
gücc/kapasiteye sahip olmamalarıdır. Devletler arasında yapılan uluslararası 
antlaşmaların ve bu çerçevede alınan kararların ulusal ya da ulusaltı düzeyde 
uygulanmasının tara f devletlere bırakıldığı, dolayısıyla sorumluluğun taraf 
devletlerin sahip oldukları koruma mekanizmaları kapsamında üstlenildiği kabul 
edilmektedir (krş. SCHREUER, 1993: 447 vd.). Ancak son yıllarda B M ’nin 
terörizmle mücadele kapsamında başvurduğu araçlar (Terörizmle Mücadele 
Komitesi ya da Yaptırımlar Komitesi gibi) vc bu bağlamda Güvenlik 
Konseyi’nin aldığı kararlar, bu varsayımı çürütmektedir. BM düzeyinde alınan 
kararlar üye devletler tarafından uygulanmaktadır, ancak bu uygulamadan doğan 
zararlardan tek başına üye devletlerin sorumlu olduğunu söylemek doğru 
değildir. Çünkü teröristlerin listesini ilan eden Güvenlik Konseyi’nin yanlış 
isimleri listeye almış olmasından devletler sorumlu tutulamamalı, hatta 
devletlere bu türden hatalara karşı BM A ntlaşm asfnın  103. maddesinden 
kaynaklanan yükümlülükleriyle, bireylerin temel hak vc özgürlüklerini 
koruyarak devletin sorumluluğunu yerine getirmesine olanak tanıyacak araçların 
varlığı tanınmalıdır (aynı doğrultuda bkz. BÜRCA, 2008: 9; RE1NISCH, 2001: 
851 vd.).

BM Anlaşmasının VII. Bölümündeki 103. madde BM kararlarının 
önceliğini düzenlemektedir. El Kadı kararındaki temel mesele, yerel 
mahkemelerin (AB düzeyinde ve ulusal düzeyde) BM GK ’nin bir kararının 
incelenmesi talebi karşısında mahkemenin bu konuda yetkili olup olmadığı 
sorusu ve bunu olumlaması halinde de, bu yetkinin kaynağının ne olduğu, 
kararın hangi hukuki değer ya da standartlara dayandırıldığı ile ilgilidir.

AB Birinci Derecc M ahkem esi’nin görüşüne göre uluslararası hukuk 
hiyerarşik olarak düzenlenmiş bir hukuk düzeni olup AB de bu düzen içinde 
BM ’nin altında yer alır. Buna rağmen M ahkeme ius cogens çerçevesinde BM 
işlemlerinin de minimum standartlara uygun olup olmadığını denetleme yetkisini 
kendisinde görmüştür.
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ATAD ise BMGK işlemini AB hukukuna aktaran normu kontrol ederken, 
hiçbir biçimde BMGK işleminin geçerliliğini denetlemediğini özellikle 
vurgulam ıştır". Buna karşın ATAD, uluslararası hukuku yatay biçimde 
algılamakta ve AB hukukunu diğer ulusal ve uluslararası hukuk sistemlerinden 
ayrı bir anayasal düzlem olarak ele alm aktadır (BÜRCA, 2008: 34).

Bazı yazarlar, Birinci Derece M ahkem esi’nin yargı yetkisinden bu denli 
çekinmesini ve hiyerarşik olarak AB hukukunu BM hukukunun altında 
konumlandırmasını eleştirmişlerdir51. Bazı yazarlar ise AİHM ’nin Behrami ve 
Saramati kararında M ahkem e’nin koşulsuz biçimde BMGK kararlarını 
denetleme yetkisi olmadığı konusundaki görüşünü eleştirerek, M ahkem e’nin 
insan haklarının korunması hakkmdaki önemli “dinamik ve evrimsel 
karakterini” reddettiğini ve Avrupa düzleminde insan hakları ihlallerinde 
oluşabilecek koruma boşluklarına hoşgörü gösteren bir yaklaşım sergilediğini 
belirtmektedir (MILANOV1C/PAP1C, 2009: 267 vd.). Sonuçta ATAD BMGK 
kararını AB hukukuna uyarlayan tüzüğü adil yargılanma hakkını (dne process 
right) ihlal ettiği gerekçesiyle iptal etmiştir52. Bu karar doğrultusunda BMGK, 
1822(2008) (30 Haziran 2008) kararıyla terörist listeleri konusundaki pratiğinde 
kiiçiik de olsa bazı iyileştirmeler yapmıştır.

Türkiye’de ise Danıştay İdari Dava Daireleri BMGK kararlarının 
doğrudan uygulanabilirliğini kabul ederek, herhangi bir iç hukuk işlemine gerek 
olmadığına karar vermiştir. Oysa dava konusu Bakanlar Kurulu kararının kendisi 
ve buna eşlik eden, terörle mücadelenin önlenmesine ve kara paranın 
aklanmasına yönelik yasal düzenlemeler, bunun aksini kanıtlamaktadır. Bunun 
yanında BMGK kararlarının doğrudan uygulanabilir nitelikte kabul edilmesi ile 
Anayasa’nın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesinin korunması arasında hiçbir 
bağlantı kurulmaması ve hukuk devletinin en önemli unsuru olan yargısal 
denetim yetkisinin tartışılmamış olması kararın önemli bir eksikliğidir. Oysa 
Türk hukukunda BMGK kararlarının iç hukukta uygulanmasına yönelik çok 
sayıda norm atif düzenleme yapılmıştır ve bunların ihlali halinde, hukuk devleti 
ilkesine uygun biçimde yargısal koruma sağlanmıştır. Her ne kadar BMGK 
Yaptırımlar Kom itesi’nin aldığı malvarlığının dondurulması kararlarıyla insan 
haklarının korunması arasında bir uyuşmazlık görmeyen görüşler mevcut ise de 
(LYSEN, 2003: 291 vd.), uluslar arası düzeyde salt diplomatik araçlarla

50 C-402/05 P ve C-415/05 P, par. 286-287.
51 EECKHOUT, 2007: 183 vd.; ALMQVIST, 2008: 303 vd.
52 AB düzeyinde kararın insan hakları perspektifinden değerlendirilmesi için bkz. 

ZIEGLER. 2009: 288 vd.
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desteklenen bir denetim m ekanizmasının varlığı insan haklarının korunmasında 
gerek BM, gerekse Avrupa Konseyi nezdinde bugün gelinen noktadan geri adım 
atılması anlamına gelen her türden tedbirin reddini zorunlu kılmaktadır53.
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